
ABOUT THE WINES … 
 

Cava 

Cava Loetje Brut (Spanje)               €9 
Wie start niet graag met een heerlijk glaasje bubbels?  

Deze wijn omvat een fris aroma van citrus, groene appel en toast.  Een fijne intense pareling en een mooie frisse acciditeit. 

 

 

 

Witte wijn 

French Life (Frankrijk)               €7 
Een combinatie tussen de Zuid-Franse Vermentino druif ( toetsen van wit steenfruit ) en de Colombard uit  de  Gascogne  

( citrus & bloemen ). De wijn kent een fruitige smaak en kan perfect als aperitief maar accompagneert moeiteloos slaatjes,  

koude visgerechtjes en lichte kazen. 

Fiano carlomagno (Italië)              €9 
De Fiano druif kent z’n habitat in Zuid-Italië en levert een fruitige, aromatische wijn met een Intens aroma  van exotisch fruit  

zoals meloen en ananas,, aangevuld met een tikje honing en pompelmoes.  Deze wijn heeft een lange afdronk met een goede  

balans tussen de rijke smaak en levendige zuren. Kan geserveerd worden als aperitief, maar begeleidt net zo gemakkelijk een 

goed stuk vis, schaaldieren of wit vlees.  

Hans Greyl Malborough Sauvignon blanc (Nieuw-Zeeland)       €11 
Als u een mooi  en betaalbaar alternatief zoekt om de Franse Sancerre te vervangen dan is het deze Nieuw-Zeelandse  

Sauvignon Blanc wel. De aroma’s zijn frisse citrus en bloemen. De explosieve smaaksensatie is  stevig en mondvullend.  

We proeven een zijdezachte, boterige vettigheid en een lange afdronk. De goed gebalanceerde aciditeit spoelt het smaakpallet  

schoon na  nuttigen van lichte kazen, maar ook een mooi stuk kabeljauw of andere Noordzee-vis wordt door deze wijn perfect omarmd. 

 

 

 

Rode wijn 

Calusari Pinot Noir (Roemenië)             €7 
De zachte aroma’s van rood fruit en de sappige mondvulling met eveneens veel rood fruit maken van deze wijn een echte  

Passe-partout. 

Tittarelli Cabernet Sauvignon             €9 

Een zacht aroma van rood fruit en een mooie spanning in de mond met een strakke droge finale. In de verte worden we ook de  

subtiele eikenhouttoets  gewaar. Deze topwijn uit de Mendoza van Argentinië vormt een perfect huwelijk met een lekker stuk  

rood vlees. Hoewel de wijn nu al op dronk is, geven we nog mee dat wie het aankan deze lekkernij nog wat te laten rusten,  

gerust nog 5 jaar mag wachten alvorens de wijn te  degusteren.  
Tilia Merlot / Barbera Limited Edition (Slovenië)         €11 
Deze zachte rode wijn met aroma van rood fruit en sappige mondvulling doet een beetje zwoel aan en onthult  finaal een lichte  

houttoets. Wie wil scoren zet deze wijn naast een huisbereide pastaschotel of een afhaalkaasplankje. 

Negroamaro DO Salento Appassimento           €12 
Deze krachtige rode wijn is gemaakt van de Negroamaro druif ( zwarte bittere druif) uit de regio van Zuid-Italië  

( Puglia / Salento ). De wijn heeft sterke aroma’s van zwarte bessen en kruiden. In de mond is de wijn stevig, gespierd en geeft  

een droog - fruitige nasmaak. Een stevige rode wijn met bewaarpotentieel.  

Miolo Selecao red (Brazillië) NIEUW!            €9 
Deze blend van de Touriga Nacional en de Tempranillo zorgt voor een zacht, fruitig aroma met fijne kruidige toets.  

Zet het glas aan de lippen en ontdek de sappige, fruitige smaak met een fijne afdronk. Ideaal bij rijke vleesgerechten. 
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